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Ünneplő székelyek a Budai Várban

Legközelebb...
A Völgységi Hírlevél következő
száma július végén jelenik meg.

Új szakrendelések

Székelyföld, Moldva, Bukovina, Bácska… mérföldkő
egy népcsoport életében.
A bukovinai székelység hazatelepítésének 70. évfordulóját ünnepelte május 8-án a fővárosban. A Budavári
Nagyboldogasszony templomban 500 székely népviseletes,
s mégannyi civil ünneplő gyűlt össze hálaadó szentmisére. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lelkes
köszöntését követően a tömeg Hadik András szobrához
vonult, ahol dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter

beszédében méltatta az egykori kiváló katonát, stratégát. A megemlékezést követően a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetségének képviseletében Csibi Krisztina
elnök és Csiki Béla alelnök, valamint Bonyhád Város
képviseletében Potápi Árpád János polgármester és Filóné
Ferencz Ibolya alpolgármester koszorúzta meg a híres
huszártábornok szobrát.
Fotó: Nagy Tamás
(Folytatás a 8. oldalon)

Megkezdték a szénbányászatot
Április 19-én újra megkezdődött
a szénbányászat Nagymányok
Városában. Március 30-án vonultak
fel a szakemberek a területre, és az
első néhány hét a bányához vezető
utak rendezésével, dózerolásával,
illetve humuszmentéssel telt. A lezárt
út helyébe kijavítottak egy másik utat
a bányatelep mentén, itt egyelőre
akadálya még a kihordásnak, hogy
ahol jelenleg vágják a fát, még egy
kerülőutat kell csináljanak, hogy ne
Nagymányokon keresztül szállítsák
ki a szenet.
- Úgy becsüljük, ha birtokba tudjuk
venni ezt a területet is és elkezdünk
rajta építkezni, akkor 1-2 héten belül
olyan állapotba tudjuk hozni, hogy
terepképes teherautókkal ki tudunk
majd szállítani arrafelé szenet– tájékoztat Kaufmann Tibor, a bánya
üzemvezetője (Calamites Kft.).
(Folytatás a 3. oldalon)

Urológiai szakrendelés indult
a Bonyhád Városi Kórházban.
Keddenként 8-14 óráig dr. Szabó Attila és dr. Krizsán Szabolcs
fogadja a betegeket.
Május 25-től pedig gyermek- és
csecsemőgyógyászat, gyermek tüdőgyógyászat kezdi meg működését.
Itt kéthetente szerdán 8-14 óráig dr.
Csábi Márta rendel.

Lotz érdemérmek
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzős diákjainak ballagásán adták át az idén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak a Lotz János érdemérmet.
A legmagasabb tantestületi kitüntetés arany fokozatában részesült Neukirchner Elisabeth, Neubauer Antal,
Énekes Péter és Szabó Zoltán. Az elismerés ezüst fokozatával jutalmazták
Leicht Viktóriát, Szemerei Pannát és
Köpenczei Gergőt, míg Pilisi Zsolt
a díj bronz fokozatát érdemelte ki.

Játékjavítás
Május 7-én társadalmi munkát
szerveztek Lengyelen az óvoda udvari
játékainak kijavítására, lefestésére.
A kisgyerekek szülei egész nap segédkeztek, melyet ezúton is köszönnek a települési önkormányzat és az
oktatási intézmény vezetői.

Emlékezés
A Bonyhádi Öregdiák Szövetség
idei közgyűlése alkalmából dr. Kolta
László plakettje került fel a gimnázium előtt álló Emlékezés szobrára.
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Új körjegyzőség alakul
júliusban
A Cikó-Mőcsény-Grábóc községek alkotta körjegyzőséget az
érintett önkormányzatok képviselőtestületei közös megegyezéssel megszüntetik, 2011. június 30-i hatállyal.
Mőcsény és Grábóc polgármesterei
megkeresték Bonyhád város polgármesterét azzal a szándékkal,
hogy a két település csatlakozna a
Bonyhád székhellyel már működő
körjegyzőséghez. A lehetőség adott
az új körjegyzőség megalakítására,
ehhez azonban a jelenleg működő
Bonyhád-Izmény-Kismányok-Kisvejke-Váralja körjegyzőséget meg
kell szüntetni 2011. június 30. napjával, és a következő naptól meg kell
alakítani a 7 település részvételével az
új körjegyzőséget.

A jelenlegi körjegyzőségben lévő
5 település polgármestere támogatja
a kezdeményezést, és szavazásra
bocsátják önkormányzati képviselőtestületükben. A bonyhádi grémium
április 28-i ülésén 7 igen, 2 nem és
2 tartózkodás mellett elfogadta az
előterjesztést.
A Cikói Körjegyzőség Mőcsényi
Irodájában jelenleg foglalkoztatott
3 köztisztviselő, valamint 1 jogi
végzettségű vagy igazgatásszervezői
végzettségű ügyintéző látná el az
igazgatási feladatokat a két településen. Ezenkívül a városi hivatalban egy
félállású pénzügyi ügyintéző végezné
a körjegyzőség gazdálkodásával
összefüggő feladatokat.
Máté R.

Állampolgársági
eskü
Május 11-én a bonyhádi Városháza
I. emeleti Dísztermében magyar
állampolgársági esküt tett Péter Mária
és fia, Péter Norbert. Péter Mária a
Hargita megyei Gyergyóújfaluban
született. Férjével és nagyobbik fiával
1991 augusztusától élnek Magyarországon. Az eskütételen a Lengyeli
Székely Népdalkör kis műsorral
kedveskedett az esküt tevőknek,
Mária hosszú évek óta aktív tagja a
hagyományőrző együttesnek.
Varga Zs.

Rendezvényeket támogatnak
A Völgységi Többcélú Kistérségi
Társulás április 29-én tartotta fejlesztési- és tanácsülését. A Fejlesztési Tanácsülésen előadást tartott Dr.
Marcsek Sándor rendőrkapitányságvezető a bonyhádi térfigyelő rendszerek kiépítésének lehetőségeiről,
melyet a Tanács támogatásban részesített. A kistérségi szintű menetrend
egyeztetést azonban nem támogatták,
további módosítások végrehajtásáig.
A Társulási Tanácsülésen a napirendi pontok közt szerepelt a Völgységi
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, és a Völgységi Kistérség
Fejlesztési Terv felülvizsgálatának elfogadása, szociális és gyermekjóléti
feladatok ellátása, a Teveli „Árvácska”

Családok Átmeneti Otthonának tavalyi évi beszámolója. A Kistérségi Társulás által kiírt „völgységi települések
oktatási, közművelődési rendezvényeinek támogatása” című pályázatban elnyerhető támogatási összeget
a települések lakosságszámának
arányában osztották el. Megvitatásra
került a kistérségi rendezvénysátor
üzemeltetése. A sátor bérleti díja kistérségen kívüli települések esetében
150 ezer, térségen belüliek számára
50 ezer forint.
Az Egyebek napirendi pontok közt
a kóbor ebek ügyének mielőbbi megoldása, valamint az építési törmelékek
elhelyezésének kérdése volt középpontban. Mucska Eszter

Karl Béla a bányásztelepülések
szövetségének elnöke lett
A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége május 10én tartotta tisztújító közgyűlését. A szervezet új elnökének Karl Bélát,
Nagymányok Város Polgármesterét választották. A tagság azért döntött így,
mert Nagymányok egy feltörekvő település, és bíznak abban, hogy ebben
a szellemben tudják képviselni majd a szövetség érdekeit is. Karl Bélától
megtudtam, hogy több mint 40 települést kell végigjárjon és megismerjen a
közeljövőben feladata ellátásához.
- Nagyon jó munkát végeztek az elődök. Hatéves előkészítő munka során
föltárták azokat a problémákat, lehetőségeket, amelyek a régi, a mostani aktív, és a feltörekvő településeknek segítségére lehet. A szövetség feladata az
összefogás, érdekképviselet, lobbizás, és persze odafigyelünk a bányakárokra
és a bányászati kultúrára is - mondja az új elnök. M.R.

Tizenegy porta szépülhet
Grábóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 12-i ülésén
bírálta el a kerítés- és homlokzat felújítási pályázatra beérkező kérelmeket.
Tizenöt helyi lakos nyújtott be pályázatot, közülük 11-en részesülnek az
500 ezer Ft keretösszegből. A munkát szeptember 15-ig kell elvégeztessék a
pályázók. má-ré
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Megkezdték a szénbányászatot
(Folytatás az 1. oldalról)
- Nemrég kezdték a munkát és ma,
május 11-én már szenet is láthatunk.
- Első lépésként lementettük és
félrehordtuk a felső 60 cm-es humuszos talajréteget, majd elkezdtük a
szinteket kialakítani. Ahol jelenleg állunk, már látszik hogy fekete minden,
ez a fő telepünk, amit kerestünk. Ezen
a lent fekvő területen már 3 m-rel a
felszín alatt megtaláltuk a szenet. Lesz
olyan rész, ahol 5-6 méterrel, a gödör
túlsó végén pedig 15 m-rel a felszín
alatt van. Most elkezdünk a gödörrel
ráfordulni a mellette lévő terepre.
A szélén még elhordják a meddőt a
kotrógépekkel, és utána elkezdjük ezt
a szenet kiemelni.
- Milyen minőségű ez a szén?
- Ennek a teteje még egy viszonylag
rossz minőségű szén, ez ugyanis még
valamikor a jura időszakban alakult
ki, 200-250 millió évvel ezelőtt, és
utána sokáig a felszínen volt. Látszik
az agyagos csík benne, ami valamikor egy vízmosás lehetett, amiben
összegyűlt az az anyag, amit följebbről
lemosott a víz. Ez az agyag magába
a szénbe is beszivárgott, tehát ennek
viszonylag magas a hamutartalma.
De néhány helyen már kibukkant
az a szén, ami viszonylag darabosabb és tisztább. Ott reméljük, hogy
20-25 ezer KJ/kg-os, jó minőségű
feketeszén fog hamarosan a felszínre
bukkanni. Erőművektől vannak már
megkereséseink ennek a szénnek az
átvételére, illetve lakossági szenet is
tervezünk - hiszen lenne rá igény -,

Civilek a
kápolnáknál
A közelmúltban két kápolna felújításába kezdtek bele Závodon, civil
kezdeményezésre. Az 1700-as évek
elején épült körmeneti kápolnák
részben az erózió miatt károsultak,
másrészt olyan helyre épültek, hogy
állandóan fölszívták a talajvizet és
ledobták a vakolatot. Hiába vakoltatta
őket évente újra az önkormányzat.
Most társadalmi munkában dolgoznak a segédmunkások, egy
kőműves szakember irányításával.
A költségek nagy részét a „Závod
Értékeiért” Közalapítvány biztosítja. A kápolna mellett álló Mária
szobor restaurálása is hamarosan
befejeződik. mr.

ha lesz darabos és eladható minőségű.
Jelenleg úgy néz ki, hogy többre is
lenne igény, mint amennyit ki tudunk
egyáltalán termelni.
- Mekkora mennyiség kitermelésére
készülnek?
- A környezethasznosítási engedélyünk évi 100 ezer tonna kitermelésére szól. Tehát úgy számolunk, hogy
kb. naponta 400 tonnát ki tudunk
hozni. A munkákat alvállalkozónk, a
Szebényi Kft. végzi. Ők korábban az
erdősmecskei gránitbányát művelték
a komlói kőbánya alvállalkozójaként,
és ezekkel a munkagépekkel útépítéseken meg nagyobb földmunkákban több helyen részt vettek már,
tehát egy tapasztalt cégről van szó.
Kaufmann Tibor a meddőhányót
és a talajdepót is megmutatta. Ez a
hatalmas terület 5-6 év alatt telhet
fel a kitermelés során nem hasznosítható földdel, melyet aztán visszatöltenek a már kitermelt területre.
Végül őshonos növényekkel fogják
beültetni a terepet.
- A 3,2 km-es elkerülő út építése
a napokban kezdődik, már folyik
az erdő letakarítása és a nyomvonal kitűzése – mondja Karl Béla,
Nagymányok Város polgármestere.
- Önkormányzati közútról van szó,
melyet a bányavállalkozó kötelezettsége megépíteni a saját költségén. Ezt
a közutat bárki használhatja, ezen
keresztül lesz feltárva a brikettgyár,
hiszen annak a teherforgalma sem
mehet át Nagymányokon.
Máté Réka

Szemétből szobor
Bonyhád Város Önkormányzata és a Bonycom Kft. pályázatot hirdetett a
Föld napja alkalmából. A Szemétszobrászat elnevezésű projektet általános
iskolai tanulók számára írták ki és hulladék anyagokból készített alkotásokat
vártak. A felhívásra a BONI két tagintézményének fiataljai jelentkeztek. Első
helyezett lett a Széchenyi iskolás diákok alkotása: A sárkány, a lovag és a
hercegnő. Második A gólya (Széchenyi iskola 5.g osztálya), harmadik pedig
a Mosó-Masa kutyát sétáltat (Arany János iskola 1.d osztálya). A díjazottak
30, 20, ill. 10 ezer Ft-ot vehettek át.
A városszépítő akció április 16-i rendezvényén két civil szervezet is részt
vett a szemétszedésben. A hulladékgyűjtő akcióban való aktív részvételért a
Felvidékiek Egyesülete, illetve a Völgység Néptánc Egyesület egyaránt 30-30
ezer Ft jutalomban részesült. 			
má-ré

Mire elég nyolcmillió?
Az elmúlt évben komoly károkat
okozott az esőzés Závodon. Tavaly
egy nyertes vis maior pályázatnak
köszönhetően 81 méter patakmedret
tudtak rendbe tenni 14 millió Ft-ért.
A további károk enyhítésére újabb
31 millió Ft-os kárigényt nyújtott be
az önkormányzat a vis maior keretében, de ebből mindössze 8 millió
Ft-ot nyertek el. Szász János polgármestert kérdeztem arról, hogy pontosan mit tudnak megvalósítani ebből
a keretből.
- Sorolom, mi mindent kéne
megvalósítsunk ebből a mindössze
8 millió Ft-os támogatásból. Kellene
építeni egy gyaloghidat a víz által
tavaly elvitt helyett. A falu két felét
összekötő átereszt rendbe kéne tenni.
Több helyen szükség lenne árokburkolásra, mert kikezdte a rézsűt a
víz és ingatlanok vannak veszélyben.
A belvízelvezető árkok javítását is

ebből az összegből kellene megoldani.
A feladat tehát sok, a pénz meg kevés.
Az önkormányzat, sajnos, nem tud
hozzátenni semmit.
Jelenleg a vízmeder egy feltöltődött
szakaszának kitakarítása folyik, a vízitársulat közmunkásainak segítségével.
Van egy 150 méteres szakasz, amit
nagyon fontos lenne kikotorni, mert
ez miatt az egész elvezető megint
feltelhet, visszaduzzadhat. Ez ügyben
felvesszük a kapcsolatot a Duna-Sió
menti Vízitársulattal.
Az óvodánk melléképülete szintén
a tavalyi viharok miatt dőlt össze.
Annak megérkezett az építési engedélye, és mielőbb el akarjuk kezdeni
az új épület felépítését, ami feltétlenül
szükséges az óvoda működéséhez.
Ehhez a területen az egész rézsűt stabillá kell tenni, hogy legközelebb ne
történhessen épületkár.
-máté-
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Lopják a papírt
Bonyhád Város Önkormányzata, a
Bonycom Közüzemi Kft., és az ECOClear Kft. közösen indította útjára
idén januárban a papírhulladékgyűjtési rendszert. Ennek keretében
minden hónap utolsó szerdáján
elviszik az ECO-Clear Kft. munkatársai a lakások elé kihelyezett papírhulladékot, az erre a célra szolgáló kék
zsákban. Magyari Tamást, a Bonycom
Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztem arról, mennyire bizonyult életképesnek a kezdeményezés.
- A lakosság örömmel fogadta
ezt a szolgáltatást. Sajnos, ezeknek
a papírhulladék csomagoknak a
begyűjtésére rákaptak mások is,
vagyis elemelik az ECO-Clear Kft.
által kiosztott zsákokban kihelyezett papírt. Ilyen esetekben pedig a
hivatalos elszállító, sajnos, nem tud
cserezsákot hagyni a lakosnál, mivel
nem találja a kitett zsákot, és így nem
tud a további igényről. A két kft. már
feljelentést tett az ügyben, és bízunk
benne, hogy mielőbb helyreáll a
rendszer.
- A közelmúltban ismét meghirdették az elektronikai hulladék leadásának lehetőségét. Ezt mennyire
használta ki a lakosság?
- Sokan felkeresték a Bonycom
Kft. kettes telepét elektronikai hulladékaikkal. Ezt a lehetőséget ősszel
még egyszer meg fogjuk hirdetni. Az
időpontról mindig értesítjük a lakos-

ságot, és kérjük, hogy a meghirdetett
időpontban hozzák telephelyünkre
a szükségtelenné váló elektronikai
hulladékot.
- Az elmúlt hetekben megszépült
a városközpont és környéke, fákat
és virágokat ültettek a Bonycom Kft.
munkatársai.
- A buszpályaudvarnál kivágásra
kerültek a kiszáradt fák, melyek
hársfákkal lesznek pótolva ősszel –
veszi át a szót Cséplőné Borsos Jolán,
a Bonycom Kft. főkönyvelője. - A
közgazdasági szakközépiskola mellett kialakítottunk egy új parkot, és
a város közterületeinek virágosítását
is végezzük. A Székely Emlékparkhoz
díszgalagonyát ültettünk, és folytattuk a vérszilva sort. Először barkafát
ültettünk az emlékparkba, de azt
másnapra kitörték. A Tesco felé is
azért kellett most fákat ültetnünk,
mert az áruház által finanszírozott
és elültetett csemetéket kitördelték.
A katolikus templom melletti virágágyáson is rendszeresen átgyalogolnak
az emberek. Örülnénk, ha mindenki
vigyázna a környezetére, és inkább
gyönyörködne a növényekben.
Tervezzük még a Perczel kert parkosítását, ami egy költségesebb tevékenység lesz, mert oda egyedi fákat kell
vásárolni, és néhány kiszáradt fát ki
is kell vágni. Ezt az önkormányzattal
közösen fogjuk megvalósítani.
M.R.

Megoldódott a hulladéklerakó
rekultivációja
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a 2010. évben pályázatot írt ki a települési szilárd hulladéklerakók rekultivációját megalapozó
vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes
fenntartási-megelőző munkálatainak
elvégzésére. A Kakasdi hulladéklerakó 2001. december 31-ig működött,
míg a Környezetvédelmi Felügyelőség
be nem záratta. A szeméttelep teljes
területe nem önkormányzati tulajdonú, egy része magánkézen van.
A pályázat igen jó lehetőség volt
számukra, hogy a rekultivációs és
a tulajdonjogú területek megszerzésével kapcsolatos költségeket fedezni
tudják.

A projekt teljes költsége bruttó
5.030.000 forint, melyből megkapták a 100%-os nettó támogatást,
4.024.000 forintot, a fennmaradó
1.006.000 forintnyi összeget az
önkormányzat saját költségvetéséből
finanszírozza. Az elnyert támogatásból többek között a hulladéklerakó
engedélyes rekultivációs tervei, és az
ezekhez szükséges felmérések (geodéziai, geotechnikai) elkészítését, a
bekötő utakon forgalmi akadályok
(sorompó, árok) illetve kerítés létesítését, a hulladéklerakó tulajdoni
viszonyának rendezésével kapcsolatos
tevékenységek költségeit oldják meg.
Mucska Eszter

Befejeződött a
vízrendezés első üteme
Április 30-án zárult le Kakasd
község belterületi vízrendezésének első üteme. A 86,6 millió Ft-os
beruházáshoz közel 78 millió Ft Európai Uniós támogatást nyertek a
Dél-Dunántúli Operatív Program
keretében, s a fennmaradó 10 %-ot
(8 millió 661 ezer Ft-ot) önerőként
biztosította az önkormányzat. A
munka 2010 júliusában kezdődött, a
műszaki átadás december 17-én volt.
Az április 26-i projektzáró rendezvényen Vlasics Norbert építésvezető,
a kivitelező szekszárdi Alisca Bau
Építőipari Zrt. képviselője elmondta,
hogy a tavalyi sok csapadék és a téli
jég meg sár igencsak hátráltatta a
munkát, komoly szerviz-utakat kellett
létrehozzanak ahhoz, hogy határidőre
elkészüljön a beruházás. A projektzáró időpontjában már csak a tereprendezés minimális része volt vissza,
és a beígért hidak építése.
Csernik József tervező tájékoztatta
a lakosság és a sajtó képviselőit az
elkészült munkálatokról. A faluárok
715 m-en kapott mederburkolatot,
a Keszli árok 312 m hosszban 2
áteresszel. A mederburkolat felülete
összesen 2.968 m2. A Deák Ferenc
és a Rákóczi utcai árokrendezés

sok évtizedes probléma megoldását
jelenti a kakasdi lakosok számára. A
tanulmányok és a tervek egyébként
már 4-5 éve elkészültek, de a nyertes
pályázatnak köszönhetően most jött
el az ideje az első ütem megvalósításának. A csapadékvizet befogadó
területet, illetve a Rák patakot is rendezni kell még a teljesen sikeresnek
nyilvánítható megoldáshoz, ami egy
újabb ütem része lenne. A feladat és
a lehetőség egyaránt adott, hiszen
hamarosan újra kiírják a pályázati
lehetőséget.
Hegyi László projektmenedzser
arról is beszélt, hogy az első ütemre
elnyert támogatási összeghez kellett igazítani a műszaki terveket. Az
újabb pályázati konstrukció hamarosan megjelenik az Új Széchenyi
Terv keretében, és mivel most a támogatási összeg maximum 400 millió lehet, így nagyobb a lehetőség a
vízrendezés folytatására. Már csak
az önkormányzat kell végiggondolja, hogy mekkora önrészt tud
kigazdálkodni, és ennek tükrében
mekkora fejlesztést vállalnak be a
pályázatban.
má-ré
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A szakma „sztárjai”
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara negyedszer rendezte meg a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, ez
évtől kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel, melynek országos döntőjére „IV. Szakma
Sztár Fesztivál” elnevezéssel április
18-20. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban került sor.
Ez évben a szakmák országos versenyeit a nappali tagozaton végzős tanulók számára 31 szakképesítésben
hirdették meg. A döntőbe országosan
130 iskola 254 tanulója jutott be, a
TMÖ Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) bonyhádi Jókai Mór Szakképző Iskolai
Tagintézményéből három tanuló.
Ketten, Kalmár Ferenc és Győrfi
Zoltán az építőipari szakmában –
festő, mázoló és tapétázó -, egy
tanuló, Jakab Zoltán a gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
szakmában adott számot tudásáról.

Mindhárom tanuló megszerezte
az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli
versenyen az elérhető pontok 60 %-át,
így mindegyikük jeles osztályzatot és
szakképesítő bizonyítványt kapott.
Elért eredményük alapján felmentést
kaptak a teljes szakmai vizsga alól.
Kalmár Ferenc festő tanuló az országos versenyen harmadik, Győrfi Zoltán nyolcadik lett. Felkészítő tanáraik
- László Péter (gyakorlat), Frey István,
Matusek József és Schafler Viktor
(elmélet) - mindkettőjüket kimagasló
szakmai tudással rendelkező, a többieknek példát mutató tanulókként
jellemezték.
Jakab Zoltán a gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelők között a
kilencedik helyezést érte el. Felkészítő
tanárai - Antal Ferenc (gyakorlat) és
Lencz János (elmélet) - megbízható,
szorgalmas tanulónak tartják.
Nagy Brigitta

Jövőre megszűnik a
Kézműves Szakiskola
A Vörösmarty Mihály Ifjúsági és
Művelődési Központ Fiatalok Speciális Szakiskoláját Bonyhád Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
alapította, 1991-ben. Fő célként
tűzték ki a szinte feledésbe merült
népi kézműves szakmák újraélesztését, valamint a hátrányos helyzetű
fiatalok számára az esély biztosítását
a szakmához jutásban. A 2006/07-es
tanév végéig négy kézműves mesterségben - fazekas, bőrtárgykészítő,
kosárfonó és fonottbútor-készítő,
valamint szőnyegszövő szakmában folyt a nappali rendszerű képzés. Míg
a 2005/06-os tanévben 37, a 2010/11es tanévben már csak 21 diákja volt az
iskolának. A 2007/2008-as tanévben
a tanulói létszám csökkenése miatt az

iskola kénytelen volt beszűntetni a
szőnyegszövő szakmai képzést.
A tanulói létszám nagyarányú csökkenésének következményeként a
fenntartó szándéka a Vörösmarty Mihály ÁMK átszervezése a Kézműves
Szakiskola intézményegység jogutód
nélküli megszüntetésével. Bonyhád
Város Önkormányzata az intézményegység megszüntetését az utolsó évfolyam kifuttatásával tervezi végrehajtani 2012-ben, ezért a 2011/12-es
tanévre új tanulók beiskolázását már
nem engedélyezte.
Május 5-én rendezték meg a
Kézműves Szakiskolában a ballagással egybekötött kiállítás-megnyitót.
A tárlat június 3-ig tekinthető meg.
-máté-

Tizennyolcan szereztek végzettséget
A Bonyhádon működő Életút
Kistérségi Közhasznú Családsegítő
Egyesület április 28-án rendezte az
INDA Völgységi álláskeresők fejlesztő
programja elnevezésű projekt záró
rendezvényét. TÁMOP pályázat keretében valósították meg az alacsony
foglalkoztatási eséllyel rendelkezők
önálló életvitelt elősegítő programját, és 51 álláskereső, illetve gyesről
visszatérő személynek nyújtottak
segítséget a térítésmentes képzésekkel.
A projektzárón Filóné Ferencz
Ibolya, Bonyhád Város alpolgár-

mestere köszöntötte a megjelenteket. Dudás Olga projektvezető adott
összefoglalót a programról.
Elmondta, hogy az INDA név a csapat összetartását, a segítő kezeket, az
összekapaszkodást jelképezi. A helyi
igényeknek megfelelően alakították ki
a képzési formákat, és a 20 hónapos
projekt során 10 fő szerzett konyhai
kisegítői OKJ-s oklevelet, 8 fő pedig
ECDL start bizonyítványt. A projekt
legnagyobb értéke, hogy 21 embert
már munkába tudtak segíteni, holott
ezt nem is vállalták a pályázatban.
Herczeg Andrea szakmai vezető,

az Életút Kistérségi Közhasznú
Családsegítő Egyesület elnöke a
szakmai megvalósításról és a tapasztalatokról szólt. A 2003-ban alakult
egyesületnek ez volt az első EU-s
pályázata. A közhasznú szervezet csoportoknak, családoknak nyújt segítő
kezet, gyűjt adományokat, szervez
gyermekprogramokat. Önkénteseiket, szakembereiket rendszeresen
képzik, pl. munkaerőpiaci mentor
képesítést szereztek. Két újabb program lebonyolítását is tervezi az egyesület: az egyik - az Aparhanti Roma
Egyesülettel konzorciumban - állás-

keresőknek szólna, a másik hátrányos
helyzetű fiataloknak kínálna közösségépítő programot.
A projektzáró rendezvényen Sántha
István, a Munkaügyi Központ kirendeltségvezetője a foglalkoztatási rendszer 2011. évi alakulásáról adott
tájékoztatást, míg Dr. József István
pszichológus „A munkanélküliség
hatása az egyénre és környezetére”
címmel tartott előadást.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
mr.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
június-július havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu
Programjaink egy része a

GYERMEKPROGRAM

TÁMOP-3.2.3-09/2 -2011-0007

2011. június 11-én
18 órakor

„Kultúrával a közösségekért, közösségekkel a kultúráért”
- A bonyhádi Vörösmarty Mihály ÁMK informális képzési programja
című pályázat támogatásával valósul meg.

MEGEMLÉKEZÉS

„FODROS”
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁNCHÁZ

Muzsikál a Bartina zenekar

2011. június 3-án
18 órakor

Táncházvezető:
Donáczi Károly

TRIANON-MEGEMLÉKEZÉS

SZÍNHÁZ

A BÉKEDIKTÁTUM 91. ÉVFORDULÓJÁNAK
ELŐESTÉJÉN
a Vörösmarty téren,
az Országzászlónál

2011. június 7-én
18 órakor

Beszédet mond:
Szabó Tibor
önkormányzati képviselő
Közreműködnek:
a BONI Arany János Egységes Iskola diákjai

A XXI. MŰVÉSZETI MŰHELY

ÉVADZÁRÓ ESTJE

Fellépő zenekarok:

ABS, BUNKER és ARKISZ

Minden honfitársunkat szeretettel várjuk!

2011. június 11-én
20.30 órakor

HANGVERSENY

TÁNCHÁZ

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Közreműködnek:












Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet Kórusa
Seven Club Singers
Székely Kör Kórusa
Corelli Kamarazenekar
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Kórusa
Bonysax Szaxofon Kvartett
Bonyhádi Katolikus Kórus
Hidasi Hangutánzók
Bartók Béla AMI Klarinét Trió
Bartók Béla AMI Klarinét Kvintett

A koncerten összegyűlt adományokat az Összefogás
Közhasznú Alapítvány által működtetett „Együtt-1másért”
Nappali Intézmény részére ajánljuk fel!

KIÁLLÍTÁS
A VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA TANULÓINAK
MUNKÁIBÓL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS

A kiállítás június 3-ig tekinthető meg,
hétfőn 11-18 óráig és keddtől péntekig 10-17 óráig.

június 7-én, július 5-én és 19-én 17 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB
június 6-án és 20-án 13.15 órakor (Helye: Szociális Otthon)
„LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC” –
FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK NÉPTÁNC OKTATÁSA

június 2-án, 15-én, 30-án és július 7-én 13.15 órakor
(Helye: Szociális Otthon)

„HAJLIK A VESSZŐ” –
FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉZMŰVES OKTATÁSA

minden pénteken 16 órakor (június 17-ig)
„JÁTSZANI IS ENGEDD!” –
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

ROCK-BULI

PÜNKÖSDI KONCERT

ASZTMA KLUB
június 8-án 16 órakor
Az asztma és az allergiás betegségek
Előadó: Dr. Berta Gyula és Dr. Helf László

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
2011. június 3-án
21 órakor

2011. június 13-án
18 órakor

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
június 18-án
Részvétel a váraljai Kuglóf Fesztiválon
(A részletekről tájékoztató levelet küldünk.)

Muzsikál a Bartina zenekar
Táncházvezető:
Donáczi Károly
SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE
Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan bekapcsolódni
kívánó érdeklődők a részvétel feltételeiről tájékozódjanak a
művelődési központban.
A NYÁRI IDŐSZAKBAN A LEGTÖBB CSOPORT
MŰKÖDÉSE SZÜNETEL. AZ ITT FELSOROLTAKON
KÍVÜLI ESETLEGES PROGRAMJAIKAT PLAKÁTON
HIRDETJÜK, VAGY A CSOPORTVEZETŐNÉL
KAPHATNAK TÁJÉKOZTATÁST.
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
június 7-én 14 órakor
Tagdíjszedés, szabadfoglalkozás
június 21-én 8 órakor
Kirándulás Ófalura
(Indulás 8 órakor a Malom óvoda elől)
július 5-én 15 órakor
Nyári programok megbeszélése
július 19-én 14 órakor
Névnaposok-születésnaposok köszöntése
BORBARÁT KÖR
június 6-án 18 órakor
A 2010-es évjáratú borok a borversenyek tükrében
Előadó: Balta István
június 17-én
Évzáró összejövetel Pincehelyen
Jelentkezni Márton Bélánál lehet a 30/352-5585-ös
telefonszámon
(Indulás 16.30-kor a művelődési központ parkolójából)

minden kedden 16.30 órakor
KEZEDBEN A SORSOD –
TANÁCSADÁS ÁLLÁSKERESŐKNEK

(Jelentkezni a 20/294-2760-as telefonszámon lehet.)
minden csütörtökön 9 órakor (június 16-ig)
CORELLI KAMARAZENEKAR
minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC
minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA
minden szerdán 18 órakor (június 15-ig)
TITTI CORSI DANCE CLUB
június 2-án, 9-én, július 14-én, 21-én és 28-án 17.30 órakor
FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA
minden hétfőn és szerdán 14.30 órakor,
valamint kedden és csütörtökön 14.20 órakor (június 15-ig)
VÖLGYSÉG NÉPTÁNC EGYESÜLET
minden kedden 18 órakor (június 7-ig - Helye: Rákóczi u. 74.)
NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS EGYESÜLET
június 6-án 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
„SZŐ, FON” – TAKÁCSKÉPZŐ
minden kedden 15.30 órakor
(június 14-ig - Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola)

VARÁZSCERUZA – KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR
minden pénteken 15.30 órakor (június 17-ig)
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET
minden hétfőn és pénteken 18 órakor (június 10-ig)
SEVEN CLUB SINGERS
minden szerdán 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
SZÉKELY KÖR KÓRUSA
minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 16.30 órakor
(június 14-ig)

XXI. MŰVÉSZETI MŰHELY
minden csütörtökön 16.15 órakor (június 9-ig)
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (gyermekcsoport)
minden hétfőn vagy kedden 16.30 órakor (június 14-ig)
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (ifjúsági csoport)
minden pénteken 17.45 órakor (június 9-ig)
MINI SZÍNI KÖR
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EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
június 1-jén, 8-án, 15-én,
július 6-án, 13-án és 20-án 8-12 óráig

Magdi turi

június 6-án és július 4-én 9-12 óráig
Az Országos ’56-os Szövetség Tolna Megyei
Szervezetének fogadóórája

TÁBOROK
2011. július 2-8.

„BENNE ÉLSZ…”

– TÁBOR AZ EGÉSZSÉGES
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD
KIALAKÍTÁSÁÉRT

2011. július 6-12.

június 3-án 9-15 óráig

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

június 7-én és július 12-én 8-12 óráig

2011. július 17-24.

június 10-én 8-12 óráig

– SZÉKELY HAGYOMÁNYŐRZŐ
NÉPRAJZI TÁBOR

július 26-án és 27-én 9-16 óráig

(Táborainkban előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni,
ezért az itt megjelent információk tájékoztató jellegűek.)

Vegyes aprócikk vásár
Bálás cipővásár
Bababörze
Véradás

XI. Völgységi
Könyvfesztivál
Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár munkatársai a Völgységi Könyvfesztivált.
Június 10. péntek:
15.00: Megnyitó, „Embermentés a vészkorszakban” kiállítás megnyitó és előadás
16.00: Koller Mártonné: Vándormadarak könyvbemutató
17.00: Rudolf László: Bukovinából Bácskába,
1941 - könyvbemutató
18.00: dr. Szőts Zoltán: Kultúrák találkozása a
Völgységben - könyvbemutató
Június 11. szombat:
10.00: Telegdi Ágnes: Mackóházi finomságok könyvbemutató, interaktív foglalkozás
10.00: „Új hang” - az Irodalmi Parnasszus
műsora és a Pécsi Új Hang irodalmi csoport
bemutatkozása
11.00: Játszóház - virágkészítés
15.00: Gyarmathy Éva: Miért tanul és miért nem
tanul a gyermek? - előadás
15.00: Loranys Creighton (Adonics Adrienn):
Holdfény a város felett - könyvbemutató
15.00 órától: Toma és csapata - történeti játékok
több felvonásban kicsiknek, nagyoknak
16.00: Videcz Ferenc kötetét bemutatja
Szirtes Gábor
17.00: Rostás-Farkas György előadása
18.00: Hagyományos cigány ételek bemutatója,
kóstolója
19.00: A Bátai Tambura Zenekar műsora
Június 12. vasárnap:
8.00: Futás regisztráció
9.00: Futás rajtja
10.00: Ribizli bohóc műsora
11.00: Játszóház - fonatkészítés
11.30: Tombolasorsolás
A rendezvény ideje alatt kézműves udvar,
játszóház várja az érdeklődőket.

BUKOVINA TÁBOR

A részletes program megtalálható a
www.bokonyvt.hu oldalon.

Múzeumok Éjszakája
Bonyhádon a következő programokat kínálják
a Völgységi Múzeum munkatársai június 18-án,
18-23 óra között a Múzeumok Éjszakáján:
18.00 Térzene a Völgységi Múzeum előtt
- a Bartók Béla Városi Zeneiskola Ifjúsági
Fúvózenekarának műsora.
18.30 Pincétől a Padlásig –
Virtuális Múzeumlátogatás a Perczel-szobában.
19.00 Veres Pincészet borbemutatója a
Pincetárlatban.
19.30 Múzeumi mozi az emeleti előcsarnokban,
Az „Emelt fővel” kiállítás témájában.
21.00 Szabadtéri mozi a Völgységi Múzeum
udvarán, Az „Emelt fővel” kiállítás témájában.
22.00 Szent Iván éji tűz meggyújtása a múzeum
udvarán.
A Tűzoltó Múzeumban is várják a látogatókat
18 és 23 óra között.

Kuglóffesztivál a
Váralja Parkerdőben
Június 17. (péntek):
18.00 Ingyenes gyermekprogramok
(trambulin, pedálos gokart, légvár).
20.30 Éjszakai túra – „Váralja fényei”.
21.00 Zenél a HANG-ZAVAR zenekar.
Június 18. (szombat)
7.00 Horgász verseny helyszíni jelentkezéssel.
8.30 Kuglófkereső túraverseny – Országos
teljesítménytúra + országos túraverseny.
9.00 Kuglóf dagasztás, tekerés, kóstolás.
Kirakodóvásár, borértékesítés, lovaskocsizás,
kézműves sátor, focikupa (helyszíni nevezéssel),
szabadtéri főzőcske, szépségverseny több
kategóriában.
14.00 A Magyar Vöröskereszt helyszíni véradást
szervez 18.00 óráig.

MOZI
2011. június 16-án
18 órakor

MACI LACI

magyarul beszélő,
amerikai animációs film (83 perc)

KÖZLEMÉNY

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2011. JÚNIUS 20-JÚLIUS 3-IG
ZÁRVA TART
A bonyhádi művelődési központ
a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

13.30 Habparti gyermekeknek, katonai
bemutató, kulturális műsor a színpadon
(hagyományőrző- és moderntánc csoportok,
kórusok, zenekarok).
Vastag Csaba műsora.
21.00 Zenél az ABS zenekar.
22.00 MOBILMÁNIA élő koncert.
Kuglóf- és borkóstoló egész nap!
Ezeken a napokon eredeti helyén látható a
XII. századi Várfő-hegyi vár. Időpont egyeztetéssel megtekinthetők a Népművészeti Ház és
Bányászmúzeum állandó kiállításai.

Kistérségi programok
Június 24.
Szent Iván Nap és Múzeumok Éjszakája a
Mórágyi Helytörténeti Gyűjteményben.
Június 25.
Múzeumok éjszakája a
Nagymányoki Tájházban.
Június 25.
Székely Kupa Izményben.
Június 26. Búcsú Závod központjában.
Július 29-31.
Országos Röplabdás Találkozó a Bonyhád
Városi Sporttelepen.
Július 30. Kisvejkei Kajszis Fesztivál.

Nyárindító Retro Disco
A legendás évek egyetlen éjszakára visszatérnek!
Ezzel a jelmondattal hirdetik a Nyárindító Retro
Disco-t, melyet június 18-án 20 órától (másnap
hajnali 5-ig) rendeznek meg a hidasi művelődési
házban. A Vöröskereszt hidasi szervezetének jótékonysági rendezvényére várnak minden mulatni vágyót, aki szereti a 80-as, 90-es évek zenéit.
Asztal- és jegyfoglalás a 06-20/260-6349, vagy a
06-20/473-1080-as telefonszámon, illetve a hidasi
TIKI-TAKI Presszóban. A jegy ára elővételben
1.000, a rendezvény idején 1.200 Ft. A szervezők
a bevételből finanszírozzák a Vöröskereszt által
szervezett véradás költségeit.
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Ünneplő székelyek a Budai Várban
(Folytatás az 1. oldalról)
A Magyar Kultúra Székházában
kiállított archív fotókon virágos,
szalagos vasúti kocsik tetején bokrétás kalapú legények, az ablakokban
sokat látott öregek, anyák karon ülő
gyermekekkel, a peronon magyar
zászlókkal vonuló férfiak. Képek, melyeken a hazatérés megindító öröme,
a fiatalok arcán sugárzó remény mellett az idősebbek óvatos tekintete…
egyéni életek, sorsfordító pillanatok
jelennek meg… majd kétszáz év után
ismét magyar földön. S bár a hazatérés csak időleges volt, hiszen a háború

három év múltán újabb helyre sodorta e vérben született népcsoportot,
a bácskai telepítés mérföldkő volt a
bukovinai székelység életében.
Az utódok pedig emlékeztek: a
szövetség elnöke, Csibi Krisztina
köszöntővel, Potápi Árpád János
országgyűlési képviselő ünnepi
beszéddel, a népdalosok énekkel,
a néptáncos fiatalok tánccal, s az
ünneplő közönség a hagyományőrzőkkel együtt, egy közösségben élte
át az összetartozás, a megmaradás
élményét.
Szarvas Irén

A remény regénye
Akit szeretnek, annak a bánatában
és az örömében egyaránt osztoznak
rokonai, barátai, ismerősei. Ezt
érezhette, aki belépett április 20-án
a bonyhádi Koller Panzióba, ahol
Koller Mártonné Molnár Veronika
második könyvét mutatták be, és
kiállítását nyitották meg. A jelenlévők
az ünnepélyes pillanatokban hol nevettek, hol meg sírtak, attól függően,
milyen hangvételű részt idézett a Vándormadarak című könyvből Krászné
Elekes Ágnes tanár, és Sebestyén
István székely mesemondó-népdalénekes. A kötet nagyon is aktuális,
hiszen 2011 a bukovinai székelyek
hazatelepítésének 70. évfordulója, és
a regény a hazatelepítésről, székelyek
és svábok viszontagságos életéről, új

hazára találásáról szól.
A könyvet Weber Panni tanáridegenvezető az örökös újrakezdés, a remény regényének nevezte.
Olvasásakor úgy érezte, mintha ő is
ott ülne a családoknál a sámlin, és
bizony velük együtt sírt.
Lönhard Ferenc, a Bárka Művészeti
Szalon elnöke Koller Mártonné
festményeit ajánlotta a szépszámú
közönségnek. Mint mondta, Vera
néni mindig akart és tudott is tanulni, az útkeresés meglátszik némely
képén, hogy aztán a következő alkotásával már elkápráztassa a nézőt.
A bonyhádi alkotóra az írásban és
a képzőművészetben egyaránt a
szülőföld szeretete és az érzékenység
a jellemző.
má-ré

Ízelítő hagyományokból
Május 7-én rendezték meg a bonyhádi művelődési központ munkatársai a Fogadj el!-napot, melynek
keretében a kistérségben élő három
kisebbség - bukovinai székely, roma,
német nemzetiségi - mutatta be
gazdag hagyományait. Mindhárom
fellépő csoport - „Csillagos ég” roma
néptánccsoport (kísért: Kalocsai
Fiúk), Kränzlein Néptáncegyesület
(kísért: Beavis zenekar), Völgység
Néptánc Együttes (kísért: Bogyiszlói
Banda) - több korosztályt is felvonultatott, a közönség nagy örömmel
fogadta az ovisokat és a felnőtteket
egyaránt.
A három népcsoport egy-egy sátorban kínálta a hagyományos ételeit, az
étvágygerjesztő illatok sok érdeklődőt

vonzottak a kóstolóhoz. A gyermekeket kézműves foglalkozással, nemezeléssel várták a művelődési központ, valamint a szekszárdi Waldorf
iskola munkatársai. mr.

Őseikre emlékeztek

A bukovinai székelyek 70 évvel
ezelőtti hazatelepítéséről Bonyhádon
is megemlékeztek. Kiállítás nyílt a
Völgységi Múzeumban, mely a bukovinai székelyek közel 200 éves történetét mutatja be térképek és archiv
fotók segítségével.
Falkainé Jakab Éva népdalénekes
gyönyörű dallamokkal nyitotta a rendezvényt. Pater Illés Albert jezsuita
szerzetes mondott beszédet a szépszámú közönségnek, melynek sorai
között köszöntötték Sára Sándor
Kossuth-díjas operatőr-filmrendezőt.
Illés Albert beszédéből idézünk:
- E szerény, egyedi, nemes képek
ma is arra sarkallnak, hogy hűséges
gyermekei legyünk e drága magyar
hazának. Lélekben, imáimban soha
meg nem feledkezem őseinkről, a
menekülés áldozatairól és idehaza
sokat szenvedőkről, az elhunytakról
és a most még mindig szorgosan
dolgozó székelyekről. A madéfalvi
tömegmészárlás túlélői a déli Kárpátok szögletében építették fel az öt
falut, melynek történetét is bemutatja
a kiállítás.
Majd 1941-ben megkérdezésük
nélkül telepítették őket Bácskába,
az ország legveszélyeztetettebb, legbizonytalanabb helyzetű részébe. A
szülőföldtől való elszakadás mindig
nagy lelki megrázkódtatással jár.
Kétszeresen így van ez a földművelő
embernél. Bonyhád vidéke akkor zárt

vidék volt, itt annak idején nagyobb
valószínűsége volt annak, hogy a
székely székely maradjon.
Illés Albert beszéde végén Domokos
Pál Péter szavait idézte: - Fiam ne
feledd, emeld csak fel a fejed! Annak a nemzetnek, amelynek tagja
vagy, a gyökerei nagyon mélyek. A
gyökereket meg lehetett nyirbálni
alaposan, de amíg ez a gyökér ilyen
mély, mindig új életet fog hozni.
A kiállítás-megnyitó után a közönség átsétált a Vörösmarty Mihály
ÁMK-ba, ahol levetítették Sára Sándor 1987-ben készült nagysikerű
dokumentumfilmjének, a „Sír az út
előttem” címűnek az első részét. A
filmvetítést követően a rendező és a
közönség beszélgetése zárta a méltó
megemlékezést.
Máté Réka

Kistérségi borverseny
Hatvannégy bormintát neveztek be a Tolnai Borvidék Völgységi Körzetének
XIV. Borversenyére. A vörösborok mezőnyében 7 arany minősítést - ebből
négyet a Vitis Bt-nek, hármat pedig a Horváth Pincének -, 13 ezüstöt, és 6
bronzot osztott ki a zsűri. A fehérborok közül 9 érdemelt ki arany minősítést
– hatot a Danubiana Bt., kettőt Veres Róbert, egyet pedig Szabó Lászlóné -,
illetve 5 ezüst és 10 bronz minősítést kaptak a gazdák és boraik. A versenyre
teveli, nagymányoki, hőgyészi, kisdorogi, izményi és bonyhádi termelők
neveztek be boraikkal.
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Összefogás a
talentumokért

Tehetségpont lett
a Vörösmarty

Május 12-én 24 intézmény 35
képviselője megalakította a Tolna
Megyei Tehetségsegítő Tanácsot, a
bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium munkatársainak
kezdeményezésére. A TMTT feladata,
hogy térségi, megyei szinten összefogja az adott terület tehetségsegítő
kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként
kialakítsa az adott területen folyó
tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.
Az alakuló ülésre Szekszárdról,
Paksról, Dombóvárról, Nagymányokról, Kurdról, Decsről és Bonyhádról
érkeztek vendégek oktatási intézmények, egyház, pedagógiai szolgáltató,
kormányhivatali kabinet, városi
könyvtár, múzeum, önkormányzat,
iparkamara, takarékszövetkezet, média képviseletében. Az első találkozó
feladata volt a Tanács vezetőinek
megválasztása, a munkamódszerek
egyeztetése, és a működési szabályzat
megalkotása. A jelenlévők kiemelték
a kapcsolatépítés, az ötletszerzés, és
a saját versenyrendszerükbe mások
bevonásának fontosságát.
Rajnai Gábor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító tagja tartott
előadást a vendégeknek „A Tehetség-

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmai bizottsága pozitívan bírálta el a
BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolának a Tehetségpont működtetésére
benyújtott pályázatát. A bonyhádi iskola ezáltal csatlakozott az országos Tehetséghálóhoz. Az intézmény a Tehetségpont cím elnyerését az eddigi tehetséggondozó tevékenysége elismerésének tekinti. A hálózathoz való csatlakozás
lehetővé teszi az iskola pedagógusainak továbbképzését a tehetségpedagógia
területén. Az intézmény a nyelvvizsgára való felkészítés, a színjátszás, a
matematika, a magyar nyelv- és irodalom, a grafika, a sport és a táncoktatás
terén működő foglalkozásait szeretné a jövőben a tehetségpedagógia tapasztalataival gazdagítani.

segítő Tanácsok szerepe a Nemzeti
Tehetség Program megvalósításában
és a társadalmi tőke bővítésében”
címmel. Kiemelte a talentumok
megtalálásának és menedzselésének
fontosságát, a pozitív karrier létrehozását. A jelenlegi 516 Tehetségpont
közül 17 Tolna megyében működik –
az alakuló ülésen többen képviseltették is magukat. Az előadó szavaiból
kitűnt, hogy korunk fontos kérdése,
mennyire tudjuk a társadalmi tőkénk
részévé tenni a tehetséggondozást.
Megválasztották a Tolna Megyei
Tehetségsegítő Tanács elnökségét is. Elnök: Szilágyi Szilvia (az
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató vezetője). Alelnök: Pintérné
Fetzer Mónika (REMEK Tehetségpont Szekszárd). Titkár: Lenczné
Vrbovszki Judit (Tolna megyei
versenyszervező).
További elnökségi tagok: Szenyériné Szabolcska Julianna (a dombóvári APOK Belvárosi Ált. Isk.
főigazgatója), Ónodi Szabolcs (a
Bonyhádi Petőfi S. Ev. Gimn. igazgatója), míg a Tanács sajtófőnöke
Lengyel János (a Tolnai Népújság
főszerkesztője) lett.
-máté-

Reggeli torna és salátabár
Egészségnapot szerveztek május
13-án a BONI Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában. A sokszínű
programkínálatban szerepelt többek
között egészségügyi állapotfelmérés,
gyümölcs- és salátabár, aerobic, tánc,
rendőrségi kutyás bemutató, sorversenyek, egészségtesztek. A projektnapra az alsós gyerekek gyümölcs- és
zöldségszobrokkal érkeztek, melyeket
szüleikkel közösen készítettek el, és
nagy sikerük volt az iskola folyosóján.
Reggel közös tornával kezdték a napot a tanulók és a pedagógusok az
iskola sportpályáján, ezzel is hódolva
az egészséges életmódnak.
A várostakarítási akció keretében
pedig befejezték az iskola virágoskertjének kialakítását. Itt helyet kapott egy jelzőtábla is, mely mutatja,
hogy ettől a ponttól milyen irányban

fekszenek bizonyos települések, pl.
Arad, Kolozsvár, Nándorfehérvár,
Bécs és Brüsszel.
mr.

Iskola-nyitogatón az
óvodások
A Perczel évhez kapcsolódva megrendeztük a cikói általános iskolában
a szavalóversenyünket, amelyen minden évfolyamból 3-3 tanuló vett részt
előzetes válogatás után. A helyesírási
versenyünk már hagyománynak
számít, a jelentkező felsős tanulók
egy-egy 70 pontból álló tesztet írtak.
Célunk a helyesírás fontosságának
hangsúlyozása volt.
Megrendeztük első „Iskola-nyitogató” napunkat, amikor is meghívtuk
a leendő első osztályos óvodásokat
és szüleiket. Három foglalkozást
szerveztünk nekik, először egy zenés ritmusfejlesztőt, majd egy dráma-foglalkozást, a végén pedig egy
mozgásfejlesztő feladatsorral zártuk
a délelőttöt. A kicsik oklevelet kaptak,
mely szerint sikeresen teljesítettek
ezen a napon. A gyerekprogramokkal párhuzamosan a szülőknek
beszélgetőkört szerveztünk, ahol
az iskola gyógypedagógusával és a
leendő első osztályosok tanítónőjével
beszélhettek az iskolaérettségről.

Április végén - Rittingerné Papp
Gabriella védőnő segítségével egészségnapot rendeztünk, ahol
nagyon sok vendégünk volt. Többek
között Kreiner József drogprevenciós előadást tartott a felső tagozatosoknak, 3 védőnő fogápolással és
táplálkozással kapcsolatos foglalkozásokat tartott az óvodásoknak,
illetve az orvosi rendelőben vércukorszint-, súly-, magasság- és
vérnyomásmérés folyt, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Az osztályközösségek gyümölcssalátát készítettek tízórai után,
majd rendőrségi kutyabemutatóval
folytatódott a nap. A rendőrkutyák
után a pénzügyőrök is bemutatóval
szórakoztatták a gyerekeket. Délben
minden felsős osztály két cserjét
ültetett az iskolaudvarba, majd az
alsósokkal együtt kitakarították az
egész épületet, illetve az egész községet, ugyanis végigjárták a települést
és minden szemetet összeszedtek.
Hernerné Szőts Hajnalka

Szeretné, hogy hirdetése eljusson
a Völgység 21 településére?

HIRDESSEN NÁLUNK!
Most 10 % kedvezménnyel megteheti!
Keresse a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezetét!Elérhetőségeink:
Tel.: 74/550-821, 20/466-22-77
Személyesen Bonyhádon, a Szabadság tér 1. sz.
alatti épület első emeletén!
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Bonyhádi hölgy lett az év
polgárőre

A Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke és a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője második alkalommal adta
át az Év Tolna Megyei Polgárőre
megtisztelő címet. Az idei kitüntetett Kajtár Magdolna, a Bonyhádi
Polgárőr Egyesület szolgálatvezetőhelyettese, aki a polgárőr tevékenységet kétműszakos munkahelyi elfoglaltsága mellett is vállalja.
- A bátyám lépett be először a Bonyhádi Polgárőr Egyesületbe, és nekem
nagyon megtetszett, amit csinált,
ezért követtem - mondja mosolyogva
a díjazott.
- Itt Bonyhádon nincs is több női
polgárőr?
- Jelenleg egymagam vagyok, más
csapatokban azonban gyakoribbak a nők, pl. Györében. Ugyanaz a
munkánk, mint a férfi kollegáknak,
bár előfordult már, hogy nem hívtak
be szolgálatra. Tavaly az árvíz idején
nem osztottak be lapátolni, és egy
alkalommal eltűnt személyt kellett
éjszaka keresni, akkor is hazaküldtek. Havonta két szolgálatot szoktam
vállalni, ez alkalmanként 6-8 órát jelent. Emellett én végzem az egyesület
papírmunkáját, és szolgálatvezetőhelyettes vagyok.
- Hogyan zajlik egy szolgálat?
- Fölvesszük a formaruhát, a szolgálati autóval először elmegyünk a
rendőrségre bejelentkezni. Ilyenkor a
rendőrségi ügyeletes a mi főnökünk

is, tehát ha valami történne, akkor
ő parancsol nekünk. Megkérdezzük
tőle, van-e valami, amire kifejezetten
figyelni kell aznap este. Körbejárjuk
Bonyhádot és környékét, Majost és
Börzsönyt is, feltérképezzük hogy
hol vannak rendezvények, ahol esetleg számítani lehet valamilyen eseményre. Amikor pár hónapja voltak a
bonyhádi betörések, akkor a Szecskában és a Fáy lakótelepen is fokozottan
figyeltünk.
- Került már veszélyes helyzetbe szolgálat közben?
- Évekkel ezelőtt történt, hogy a
rendőrök kérték a segítségünket. Két
gyanús személy a temető parkolójánál
lerakta az autóját, és mi is mentünk
a temetőbe körülnézni, hátha még
ott bujkálnak valahol. Egyesével
mentünk, és bizony elég ijesztő volt,
de nem voltak már a környéken a
gyanúsítottak. Forgalomirányítás
közben is volt egy rémisztő esetem:
el kellett terelnem az autókat, és
egy beforduló busz mögött jött egy
autó, melynek a vezetője nem vett
észre, és csak pár centivel előttem állt
meg. Azért nem vette el a kedvemet,
továbbra is a forgalomirányítás a kedvenc tevékenységem.
- 2011 az önkéntesség éve. Más területen is vonzza az önkéntesség?
- Mindig szerettem segíteni, odafigyelek azokra, akik bajban vannak. De akkor értettem meg igazán
az önkéntesség lényegét, amikor
beléptem a polgárőrök közé. Jó a
bonyhádi polgárőrökhöz tartozni,
de a belépésem óta szinte teljesen
kicserélődött a társaság, talán öten
vagyunk már csak a régi csapatból.
És sajnos, fogy a létszámunk. Az emberek csak a pénzért hajtanak, és sokan nem értik, miért tevékenykedünk
fizetség nélkül.
- Meddig lehet a polgárőr tevékenységet végezni?
- Szerintem bármeddig, pl. egy
kollegánk 78 éves korában hagyta
abba. Egy nőnél persze az is közrejátszik, hogy egyszer gyereket akar
vállalni, de szerintem ha kicsit megnő
már a gyerek, akkor lehet folytatni a
polgárőr munkát. Az egyesületben
alkalmazkodunk mindenkihez, ha éppen úgy alakul a munkája, akkor nem
osztjuk be szolgálatba. Sajnos, egyre

kevesebben vagyunk, toborozni is
nehéz. A csapat többsége már nem is
bonyhádi, szomorú, hogy egy ekkora
városban nincsenek jelentkezők...
Ráadásul sokan beazonosítanak minket egy új, politikai indíttatású csapattal. Pedig nincs közünk hozzájuk,
nekünk politikamentesnek kell lenni.
Célunk, hogy jelenlétünkkel nyugalmat ébresszünk az emberekben.
- Kapott már pozitív visszajelzést a
lakosság részéről?
- Igen, előfordult már, hogy mikor
formaruhában voltunk, odajöttek

hozzánk az emberek és azt mondták, megnyugtató hogy itt vagyunk.
Nagyon jólesett, hiszen mi önzetlenül
adunk, de jó néha kapni ezért egy
jó szót.
- Milyen érzés az Év Tolna Megyei
Polgárőrének lenni?
- Az elismeréstől még lelkesebb
lettem. A társaim közül már többen
kaptak díjakat. Persze az ember titkon reméli, hogy egyszer elismerik
az ő munkáját is. Aztán amikor értesítettek, meglepődtem, de nagyon
jólesett.
Máté Réka

Kitüntető cím a példamutató rendőrnek
Immár negyedik alkalommal került
átadásra Bonyhádon az „Év Rendőre”
díj. A Városi Rendőrkapitányságon
dr. Marcsek Sándor kapitány
köszöntötte a megjelenteket, majd
Potápi Árpád János polgármester
adta át az elismerést, melyet idén – a
kapitányi felterjesztést elfogadva –
Csasznyi Krisztiánnak ítélt oda az
önkormányzat képviselő-testülete.
Csasznyi Krisztián 2003. július 1-től
a rendőrség hivatásos állományú
tagja. Először a Budapesti RendőrFőkapitányságon fogdaőrként teljesített szolgálatot. A Bonyhád Városi
Rendőrkapitányság állományába
2004. október 1-jén került. 2006.
december 31-ig a Hőgyészi Őrsön
járőr beosztásban teljesített szolgála-

tot. Jelenlegi beosztásában – bűnügyi
szakterületen – 2007. január 1-től
végez vizsgálati munkát. Feladatait
kötelességtudóan és fegyelmezetten,
magas színvonalon teljesíti. Kimagasló eredményeket ért el a pályakezdő
rendőrök betanításában. Két alkalommal részesült rendőrkapitánysági-,
egy alkalommal pedig rendőrfőkapitánysági vezetői dicséretben
és jutalomban. Szolgálat során tanúsított és szolgálaton kívüli magatartása
kifogástalan, a közösség megbecsüli,
teljesítményét elismeri. Csasznyi
Krisztián rendőr zászlóst szakmai
munkájának színvonala, példamutató
emberi magatartása, életvitele méltóvá teszi az „Év Rendőre” kitüntető
címre.

Diplomás olvasók
Új kezdeményezéssel segítik a bonyhádi gimnáziumban a diákok irodalmi
műveltségének szélesítését. Néhány évvel ezelőtt az országos Nagy Könyv
felhívás keretében kiválasztották a „TOP 100” olvasmányt. A bonyhádi
középiskolások most erről a listáról válogathatnak és a cél, hogy augusztus
30-ig minimum 20 könyvet elolvassanak, plusz egy olyan regényt, mely
nem szerepel a listán. Az úgynevezett Téka Diploma projektben a jelenleg
9-11. évfolyamon tanulók vehetnek részt. Több mint 30 tanuló csatlakozott
a kezdeményezéshez és vállalta, hogy öt könyvenként - adott kérdések alapján - beszámol olvasmányélményeiről. A legtöbb kötetet elolvasó diákok a
Népmese Napján Téka Diplomát és értékes könyvcsomagot vehetnek át. mr.
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Harmincnégy éves csúcs
dőlt meg

Dobogós helyezések
és különdíj

Április 19-20-án Szekszárdon, a
Tolna megyei atlétikai diákolimpián
vett részt a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium 45 sportolója, akik az AC Bonyhád színeiben edzenek. Ez alkalommal Bartha
Dávid a bonyhádi középiskolában
34 évvel ezelőtt György Ferenc által
felállított csúcsot adott át a múltnak: 22,7-et futott 200 m-en. Dávid
bizonyította, hogy jó formában
van, hiszen azóta már kétszer is
megdöntötte saját rekordját.
Május 7-én Tiszaújvárosban, az
Atlétikai Világnap keretében megrendezett regionális szintű versenyen
22,46-ot futott. Ezzel teljesítette
az idén nyáron Franciaországban
megrendezendő Ifjúsági Világbajnokság „B” szintjét, így a Magyar
Atlétikai Szövetség döntésén múlik,
hogy részt vehet-e a VB-n. A MASZ

A Hajdúszoboszlón megrendezett
„A” kategóriás XI. Árpád Kupa országos úszóversenyen 24 csapat mérettette meg magát. A Bonyhádi ÚSEt öt sportoló képviselte, nagyon szép
eredményekkel. Balogh Vivien (2002)
200 m gyorson illetve 200 m háton 1.
helyezést, 200 m mellen 2. helyezést
és 100 m pillangón 3. helyezést ért
el. Mivel Vivien a LEN ponttáblázat
alapján az évjárat legeredményesebb
versenyzője volt, így a különdíjat is ő
vihette haza.
Wurst Bálint (2003) a „2002 és
fiatalabb” korosztályban nagyon
szépen helytállt. A 200 m gyors
időeredménye alapján korosztályában
az országos ranglista 1. helyére került.
Onodi Szilvia (1991) 200 m gyors
illetve 200 m hát 2. helyezett, 200
m mell és 200 m pillangó 3. helyezettje. Kopecsni Attila (1992) egy 4.

meghívására május 14-én - cseh és
szlovák sportolókkal együtt - rajthoz állt Csehországban az Olimpiai
reménységek versenyén. Újabb egyéni
csúcsot teljesítve, immár 22,33-as
időeredménnyel első helyen végzett
az ifjúsági korosztályban.
mr.

és egy 5., illetve két 6. helyezést ért el.
Gébert Krisztián (1987) egy 5. helyet
tudhat magáénak. Csapatversenyben
a 24 úszóegyesületből a Bonyhádi
ÚSE a 10. helyen végzett.
A budapesti Komjádi uszodában
rendezték meg az „A” kategóriás
országos Utánpótlás verseny második
fordulóját. Az erőpróbán kizárólag
a 2001-es születésű és fiatalabb leigazolt versenyzők vehettek részt. A
Bonyhádi ÚSE két úszója nagyon
szép eredményekkel és újabb egyéni
csúcsokkal tért haza. Wurst Bálint
(2003) 50 m pillangón első, míg 50
m háton 3. helyezést ért el. Balogh
Vivien (2002) 400 m gyorson 1., 50
m mellen 5. helyezett lett. Bálint az
50 m pillangó, Vivien a 400 m gyors
időeredményével az országos ranglista első helyére került!
P.Kovács Veronika

Ezüstérmet horgásztak
Április 30-án rendezte meg a Tolna
Megyei Diáksport Szövetség Szálkán
az V. Suli-Kupa Horgászversenyt.
A megmérettetésen 15 csapat vett
részt. Az együttesek két diákból, egy
szülőből és egy iskolai dolgozóból
álltak. Minden csapattag másfél
óráig horgászhatott, majd átadta a
botot a következő társának. A BONI
Széchenyi István Általános Iskolát a
Czirok Attila, Gergely Máté, Eszlátyi
István, Vogl Árpád összeállítású gárda
képviselte, nem is akárhogyan: összesítésben 11 ponttal a második helyet
szerezték meg.
Vogl Árpádtól, a tavaly megalakult
Völgység Sporthorgász Egyesület
alapító tagjától megtudtam, hogy
a bonyhádi Széchenyi iskolában

horgász szakkört is indítottak,
elősegítve az utánpótlás kinevelését
és versenyeztetését.

Fekete fehéren a legjobbak
A Tolna megyei zongoraversenyről szinte minden díjat a bonyhádi zeneiskola
növendékei hoztak el. Az I. korcsoportban Czárth Csenge Zsófia 1., a III.
korcsoportban Joós Réka 1., Scheidler Barnabás 2., a IV. korcsoportban
Ambrusz Előd Gábor és Páli Antónia 1., az V. korcsoportban Daradics
Tímea és Joós Ákos János 2., a VI. korcsoportban Bősze Zsófia 2., míg a VIII.
korcsoportban Bősze Zsuzsanna 2. helyezést szerzett. Dicséretet érdemelt még
Zsók Bianka és Czárth Csanád Péter, illetve Ambrusz Előd Gábor különdíjat
és nívódíjat is átvehetett. A bonyhádi növendékek felkészítő tanárai Drága
Magdolna és Seleljo Alexandra.

Utaznak az országosra
A Tolna Megyei Diáksport Tanács
és az Atlétikai Club Bonyhád május
10-11-én rendezte meg az Atlétikai
Diákolimpia többpróba és egyéni
megyei bajnokságát. A bonyhádi
gimnázium atlétikai pályáján és
Atlétikai Csarnokában a II. és a
III. korcsoport sportolói mérték fel
tudásukat. A győztesek június 1-jén
a budapesti országos döntőn is bemutatkozhatnak. A Bonyhádi Oktatási
Nevelési Intézmény (BONI) sportolói közül többen is megszerezték
ezt a lehetőséget. A II. korcsoportban
Szász Dániel, valamint a BONI Szász

Dániel, Martini Gergő, Sásdi Bence,
Genzler Tamás, Győrfi Dominik,
Szabó Máté összeállítású csapata
szerezte meg ezt az indulási jogot. A
III. korcsoportban Nyisztor Bálint és
Tornóczky Sára győzedelmeskedett,
illetve a Nyisztor Bálint, Guzorán
Levente, Matos Dávid, Pincehelyi
Patrik, Baranyi Csaba, Mátyás László,
valamint a Tornóczky Sára, Baranyi
Nikolett, Szeiler Klaudia, Hampl
Noémi, Schlotthauer Tímea, Sánta
Csenge összeállítású csapat is jogot
szerzett az országos döntőn való
indulásra.
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REJTVÉNYPÁLYÁZAT A MONSTER BODY SHOP
TÁMOGATÁSÁVAL!

Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése:

Hirtelen rátört a tavaszi fáradtság.

A szerencsés nyertes: Lázár Ferencné Kakasdról (középen), aki Darabos Orsolyától, a
Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjétől, és Mohácsi Ildikótól
(balról), a felajánlótól vette át a nyeremény vitamincsomagot.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2011. június 20-ig kérjük postára adni.
Beküldési cím: Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás – 7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
Kérjük, hogy a pályázó adja meg telefonos elérhetőségét is!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, ReDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓ, ReLUXA, HARMONIKA AJTÓ

eladása, beépítése

30-40%

kedvezménnyel augusztus 31-ig!

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Ingyenes felmérés, tanácsadás és házhoz
szállítás az ország egész területén

„KIVÁLÓ MINŐSÉG, KeDVeZŐ ÁRON”

Tibai Attila

7362, Pécs, Júlia u. 5.
06/30 200 111 9

VÖLGYSÉGI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Ahol az utazás kezdődik...
e-mail: postmaster@originaltravel.t-online.hu • Cím: Bonyhád, Cipőgyári üzletsor
Tel.: 06 30/911-0510 • Cégt.: Vendég Ödön

Belföld-külföld • Télen-nyáron • Last minute utak

7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
Tel.: 74/550-821. Fax: 74/ 550-822.
E-mail: volgyseg@yahoo.com

www.volgysegikisterseg.hu

“FŰTŐMŰ”

Szolgáltató és kereskedelmi Kft.

7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 14.
Telefon: 74/450-102, Fax: 74/451-601
www.futomukft.hu , e-mail: info@futomukft.hu

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁST 30 éve végezzük Bonyhád
város területén, két ellátási körzetben,15 éve ezen társasági formában.
- ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK HŐSZOLGÁLTATÁSAI-nak folyamatos ellátása
távfelügyelet mellett, a szükséges karbantartási és javítási munkák végzésével.
- Városunk KÖZVILÁGÍTÁS kezelési feladatainak ellátása.
- DÍSZ- ÉS DÍSZÍTŐ VILÁGÍTÁSOK működtetése.
- PERCZEL KERTI SZÖKŐKÚT ÜZEMELTETÉSÉNEK végzése májustól októberig.

HIBABEJELENTÉS a nap 24 órájában:

Üzenetrögzítős telefon: 74/451-031, Telefon: 74/550-440.

Víz- és csatorna hibabejelentés a nap 24 órájában:
Tel.: 74/451-701, mobil: 20/395-3317
Szennyvíz- és csapadék csatornák tisztítása,
települési folyékony hulladékszállítás:
Tel.: 74/451-634, mobil: 20/395-4333
Piac (helyi kirakodóvásár) fenntartása:
Tel.: 74/451-701, mobil: 20/395-3317
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Pf.: 28. Tel.: 74/451-755, Fax: 74/451-330.
E-mail: bonycom@bonycom.hu

